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Så du har besluttet å opp pinner og flytte til LUN Barcelona? Vel hvem kan 
klandredeg! Med sin imponerende Modernista-arkitekturen, høflighet av Gaudi og co, 
livsstilav spise tapas himmel og drikke Cava og cocktailer til daggry, og selvfølgelig 
vakreutvalg av strender og pålitelig godt vær, tilbyr Barcelona en livskvalitet som 
mangenordeuropeere bare kan drømme om. Kort sagt har du gjort en riktig 
beslutning. Menbare for å sikre din expat erfaring går etter planen kan du lese denne 
siden for å gjøremest mulig bor og arbeider i Barcelona. 
 
Språk og kultur i Barcelona 
 
Det første du må huske på når flyttet til Barcelona er at mens resten av 
verdenvurderer Barcelona delen av Spania, de innfødte Catalans vurdere Barcelona 
somhovedstaden i Catalonia, en autonom region med drømmer om 
fullstendiguavhengighet. Katalansk er faktisk det offisielle språket i byen og 
regionen, med veiskilt,t instruksjoner og andre offentlige ofte i originalkopien 
katalansk og ikke spansk, menskatalansk snakkes i alle offentlige institusjoner - som 
skoler. Frykt ikke spansk høyttalere men, Castilian er fortsatt veldig mye lingua franca 
i Barcelona på grunn avdet store antallet ikke-katalanerne (inkludert utlendinger) 
som bor og arbeider i byen,og det faktum at alle katalanerne snakker spansk-
riktignok motvillig i noen tilfeller på grunn av deres regionale stolthet. For disse 
grunner, hvis du planlegger tilbringe helst iBarcelona, så du bør definitivt gjøre ditt 
beste for å plukke opp minst grunnleggendespansk, og det er absolutt ingen mangel 
på språkskoler i Barcelona hjelper deg gjerne.For daglige formål, du kunne få på 
engelsk, men for nødhjelp og håndtere husholdningsituasjoner, spansk er viktig - det 
er ikke lett å finne en engelsktalende Låsesmed foreksempel! 
 
Den katalanske kulturen på et overfladisk nivå er ganske lik spansk kultur (ingen 
tvilmange turister har igjen her ganske uvitende om begrepet "Catalunya"!), men 
noen avde berømte foreningene du holder med Spania vask ikke her i Catalonia. Bull-
kampenehar vært ulovlig her for en stund (og faktisk katalanerne avvise oksen som 
deresnasjonale dyr, velge katalanske esel i stedet), sardana foretrekkes til flamenco 
og folkvanligvis sove ikke under siesta (de stenge sine butikker imidlertid mye til 
irritasjon avutlendinger/utlendinger brukes mer vanlige timer). Katalanerne stolthet 
seg på sinblanding av seny og rauxa, sunn fornuft og lidenskap, og med sine rike arv 
avkunstnere, som Joan Miro, forfattere, som Joan Maragall og -selvfølgelig - 
arkitekter,ville det være churlish ikke å skille mellom de to kulturene. En god måte å 
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jorde deg selv i din nye locale ville være å lese noen av de bedre bøkene om 
Barcelona ogKatalonia. 
 
I Barcelona 
 
Spania og Barcelona har vært hardt rammet av den globale økonomiske krisen, 
ogarbeidsledigheten er høy. Men med beliggenheten som havneby, god 
infrastruktur,stor livsstil å tiltrekke multinasjonale og utenlandske bedrifter og byens 
storereiselivsbedrifter er det fortsatt nok av muligheter for jobb søkere, særlig for 
dem somsnakker spansk og/eller katalansk sammen med engelsk. Bank-og logistikk 
er spesieltstor og for øyeblikket byen prøver å regenerere distrikt Poblenou i en det 
og hub (kalt22 @) i stil av Silicon valley, som Barcelona skiller seg for vekst. For mer 
uformelt,sesongmessige eller kort sikt kan jobb så du være best å kontakte 
restauranter,hoteller og barer med CVEN, mens mange muligheter finnes også jobbe 
sombarnevakter eller au pairer, eller undervisning engelsk som fremmedspråk. 
 
Som vanlig Internett er det beste verktøyet for å starte søket og litt Googling 
skalavsløre noen nyttige ressurser. Loquo.com er et flott sted å starte. Hvis du er en 
selvmotivert lese selger så på våre gjeldende salgsmuligheter med livet i Barcelona 
for ensjanse til vårt team! 


